
 

 
 

 

Vattenfall ABs remissvar avseende förslag till förändringar i lagen (2006:647) 
om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet m.m. (M2013/1587/Ke) 

I juni 2013 presenterade SSM, efter uppdrag från Regeringen, förslag till förändringar i 
lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet och förslag till förändringar i förordningen (2008:715) om 
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet 
(SSM2011-4690-44). I anslutning till detta lämnades även Promemoria 
Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet in.  
 
Vattenfall har i remiss M2013/1587/Ke erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på 
SSMs förslag, vilket vi tackar för.  
 
Vattenfall har varit delaktig i framtagandet av och ställer sig bakom det remissvar som 
SKB har lämnat in och som utarbetats i samarbete mellan SKB, Vattenfall, E.ON och 
Fortum. Vattenfall vill i detta yttrande framhålla de punkter i SSMs förslag som är av 
särskild vikt för Vattenfall: 
 
Stabilt system 
 
Vattenfall vill framhålla att nuvarande finansieringssystem är ett bra och stabilt system. Att 
avgifterna ses över vart tredje år borgar för att förändringar på utgifts och intäktssidan tas 
om hand på ett stabilt sätt. Systemet har finansierat SKBs nuvarande anläggningar och 
driften av dem samt utvecklingen av KBS-3 systemet. Det finns dessutom drygt 50 
miljarder kronor i fonden, vilket räcker för att finansiera SKBs verksamhet för decennier 
framöver. Även internationellt sett lyfts det svenska systemet fram som en förebild. EU-
kommissionen har i ett meddelande till Europaparlamentet och rådet angett Sverige som ett 
exempel på land där tillräckliga belopp har avsatts så här långt (COM(2013) 121 final, 
daterat 2013-03-08). Enligt Vattenfall finns det inget behov av stora genomgripande 
förändringar. Det kan dock finnas skäl till mindre justeringar för att i författningstext 
spegla hur systemet fungerar i praktiken.  
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Kalkylmässig drifttid 
 
En viktig beräkningsförutsättning för kostnader, avgifter och säkerheter är den antagna 
drifttiden för reaktorerna. Som framhållits i SKBs remissvar är det viktigt att den 
kalkylmässiga drifttid som tillämpas inom finansieringssystemet stämmer överens med den 
verkliga planeringen. 
 
Den planeringshorisont som är satt för driften av Vattenfalls reaktorer är 50 år för Ringhals 
1 och 2 och 60 år för övriga reaktorer. En kalkylmässig drifttid på 50 år reflekterar därför 
den verkliga situationen bättre än en kalkylmässig drifttid på 40 år. Vattenfall tillstyrker 
SSMs förslag att utöka den kalkylmässiga drifttiden till 50 år och anser att den 
föreslagna förlängda kalkylmässiga drifttiden om 50 år är en avgörande och omistlig del 
av SSMs förslag. 
 
Räntorna 
 
SSM föreslår i underlaget att diskonteringsräntan ska baseras på tjänstepensionskurvan 
med en anpassning till den långsiktigt förväntade riskfria terminsavkastningen (Ultimate 
Forward Rate, UFR) på 4.2 % samt och påslag för den högre avkastning som ett utökat 
placeringsreglemente kan förväntas innebära. 
Då en stor del av utgifterna från kärnavfallsfonden infaller på relativt lång sikt är den 
långsiktiga räntan mycket viktig. Konstrueras räntekurvan så att det rådande ekonomiska 
marknadsläget styr utvecklingen av räntan på kort såväl som medellång sikt, såsom är 
fallet med SSMs föreslagna räntekurva, blir det förutom stor variation mellan åren även en 
avsevärd påverkan på den långsiktiga räntan. Den nominella UFR-räntan på 4,2 % nås 
först på mycket lång sikt. SSM öppnar i utredningen (stycke 6.2.3) även för en möjlig 
anpassning av den föreslagna räntekurva baserat på regelverket enligt Solvens II.  
 
Både tjänstepensionskurvan och regelverket enligt Solvens II är anpassade efter pensions- 
och livförsäkringsbranschen och då finansieringssystemet på många punkter avsevärt 
skiljer sig från ett pensionssystem är det enligt Vattenfall inte korrekt att använda samma 
diskonteringsmetoder och regelverk.  
 
Vattenfall föreslår istället att en långsiktig rak real ränta baserad på fondens historiska 
såväl som framtida avkastning används. En rimlig realistisk ränta som speglar 
samhällsekonomiska avkastningskrav bör användas istället för konstruerade räntekurvor. 
Detta kan även anses utgöra praxis då en rak real diskonteringsränta mellan 2 och 4 % har 
använts i stort sett under hela den tid som finansieringssystemet funnits. En rak real ränta 
medför stabilitet i systemet. Tillämpning av de av SSM föreslagna räntekurvorna har, 
vilket visas i SKBs remissvar, medfört stora variationer i de indikativa avgiftsnivåerna bara 
under de närmast gångna åren.  
 
I rådande läge med avsevärt lägre marknadsmässiga räntor i närtid anser vi dock att en 
anpassning till marknadsmässiga räntor under fondens duration kan vara rimlig. 
 
 
 



 

Kompletteringsbeloppet, ALM-analyser och rollfördelning  
 
SSM föreslår att kompletteringsbeloppet utökas från att säkerställa finansiering för 
oväntade utfall på kostnadssidan till att även inkludera osäkerheter på intäktssidan. Som 
även beskrivs i SKBs remissvar kan Vattenfall inte se att det finns något rimligt behov av 
utökade krav på säkerheter och inte heller SSM har konkret kunnat peka på något sådant 
behov.  
SSMs förslag innebär att så kallade ALM-analyser ska användas för att få fram beloppen. 
Den slutliga utformning av den ALM-modell man avser att använda har ännu inte 
presenterats. Den information rörande ALM-analyserna som Vattenfall har tagit del av har 
varit ofullständig och det är därför svårt att ta ställning till om det är en rimlig metod att 
använda för detta ändamål. 
 
Det är i vart fall enligt Vattenfall olämpligt att införa en metod som minskar transparens 
och insyn i systemet och gör antaganden och underlag tillgängligt enbart för de som är 
insatta i den använda beräkningsmetodiken, särskilt om de som betalar till fonden saknar 
denna insyn.  
 
Nuvarande rollfördelning innebär att tillståndshavarna via SKB tar fram underlag för 
kompletteringsbeloppet. Detta har fungerat väl och ger tillståndshavarna rimligt inflytande 
och insyn över denna betydelsefulla del av finansieringssystemet. I SSMs förslag förändras 
rollfördelningen så att SSM gör beräkningarna för kompletteringsbeloppet. Detta innebär i 
förlängningen även att ett kontrollsteg försvinner då regeringen får ta både rollen som 
granskare och rollen som beslutsfattare. Förslagsställarens, dvs. SSMs, inflytande ökar 
emedan reaktorinnehavarna förlorar möjlighet till insyn och inflytande. 
 
Beräkning och beslut om kompletteringsbeloppet utgör viktiga led i myndighetsutövning 
som mynnar ut i krav på stora säkerheter från ägarbolagen. Vattenfall anser att ett 
oeftergivligt krav är att beräkningarna görs så att tillståndshavarna har möjlighet till 
full insyn och kontroll och avstyrker därför förslag till förändring av 
kompletteringsbeloppet och dess framtagande.  
 
Kärnavfallsfonden, placeringsreglemente och förvaltning 
 
Vattenfall anser att en aktsam utökning av kärnavfallsfondens placeringsreglemente är 
motiverat för att öka avkastningen på det fonderade kapitalet. Vattenfall delar SKBs 
bedömning att utökade placeringsmöjligheter bidrar till att ytterligare stärka 
finansieringssystemet.  
 
Det föreslagna placeringsreglementet är ett steg i rätt riktning. Vattenfall anser dock att det 
även borde finnas en möjlighet att investera i infrastrukturprojekt.  
 
Då Vattenfall som ägare till kärnkraftsbolagen ytterst står för den finansiella risken anser 
vi också att vi bör ha ett avgörande inflytande över kärnavfallsfondens placeringar. Då 
utgifterna kommer att ske vid olika tider för de olika anläggningarna kommer även 
placeringarna att behöva se olika ut för olika anläggningar. Ett förslag är att 



 

placeringsutskott med representanter från kärnkraftbolagen kan inrättas. Utskotten ska 
lämna förslag på placeringsriktlinjer till styrelsen samt följa upp verksamheten. 
 
En annan möjlighet till att bredda placeringsreglementet är att öppna upp för möjligheten 
till återlån av inbetalade medel. I avsnitt 7.2.3 i utredningen tar SSM upp att ett framtida 
system eventuellt skulle kunna innehålla en möjlighet till återlån av inbetalade medel. 
Vattenfall önskar att denna möjlighet utreds vidare.  
 
Organisation 
 
I den remitterade promemorian lyfts tre alternativ till förändring av myndighetsansvaret 
fram. Samtliga alternativ innebär att någon av de idag involverade myndigheterna tar på 
sig hela ansvaret för finansieringssystemet, alltså att uppgifterna koncentreras till SSM, 
Kammarkollegiet eller Riksgälden. Vattenfall anser att nuvarande myndighetsorganisation 
bör vara kvar. Idag utförs de olika myndighetsuppgifterna av den myndighet som är bäst 
lämpad att utföra uppgiften och vi ser ingen fördel av den föreslagna förändringen så att 
samtliga uppgifter utförs av en myndighet. Som framgår i SKBs remissvar anser vi att 
samtliga tre alternativ till koncentration av myndighetsuppgifterna som anges i den 
remitterade promemorian ter sig olämpliga. Vattenfall avstyrker därför ändringar av 
myndighetsansvaret. 
 
 
Med vänlig hälsning 
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